
 

ЗАКОНОПРОЕКТ «ПРО ЛОБІЮВАННЯ»

ЗАМОВНИК ПОСЛУГ 
З ЛОБІЮВАННЯ

СУБ’ЄКТ ЛОБІЮВАННЯ 
(Лобіст)

ОБ’ЄКТ  
ЛОБІЮВАННЯ

до Електронного реєстру суб’єктів лобіювання вносяться такі 
відомості:

ПРЕДМЕТ ЛОБІЮВАННЯ
– 1) обов’язком Верховної 

Радою України взаємодіяти 
з суб’єктами лобіювання у 
порядку, визначеному цим 
Законом;

– 2) доступом суб’єктів лобіювання 
до приміщень Верховної 
Ради України у порядку, 
визначеному законодавством

– 3) відкритістю інформації про 
лобіювання як з боку органів 
державної влади, так і з боку 
суб’єктів лобіювання та їх 
замовників

З метою збирання, зберігання, 
обліку та надання інформації про 
суб’єктів лобіювання  Апаратом 

Верховної Ради України ведеться 
Електронний реєстр суб’єктів 

лобіювання(Реєстр).

1.) При реєстрації:
1.1.) організаційно-правова форма суб’єктів лобіювання; 
1.2.) найменування організації, країна реєстрації, веб-сайт, відомості про 

організаційно-правову форму, органи управління, керівник, сфера 
діяльності, відомості про засновників та учасників юридичної особи та 
відомості про кінцевих бенефіціарів;

1.3.) адреса та контактний номер телефону головного офісу юридичної особи-
суб’єкта  лобіювання;

1.4.) сфера інтересів лобіювання;
1.5.)  персональні дані фізичних осіб, що займаються лобіюванням - прізвище, 
ім’я та по батькові, адреса фактичного місця проживання та контактний номер 
телефону фізичних особи – суб’єкта лобіювання.За результатами внесення відомостей, передбачених 

пунктам 1 частини п’ятої  цієї статті, до Реєстру 
Апаратом Верховної Ради України фізичній особі, 

створюється персональна сторінка в Реєстрі, 
присвоюється індивідуальний номер, а також надається 

персональний QR-код, який містить посилання на 
реєстраційний запис, що засвідчує внесення Апаратом 
Верховної Ради України відповідної особи до Реєстру

будь-яка фізична особа,  
що має повну цивільну правоздатність 

та дієздатність або юридична особа, 
зареєстрована в установленому 

законодавством порядку

Особа, незалежно від її юридичного статуту, що має намір здійснювати лобіювання, зобов’язана 
зареєструватися в Електронному реєстрі суб’єктів лобіювання і набуває прав, визначених цим Законом,  

з моменту внесення відомостей про неї до такого Реєстру.

нормотворча діяльність 
Верховної Ради України

нормативно-правові акти 
Верховної Ради України та 

їх проекти

– 1) зазначена у пункті 1 частини першої статті 3 Закону 
України «Про запобігання корупції»  

     – 1.1) особа, яка звільнилася або іншим чином 
припинила діяльність – протягом одного року з дня 
звільнення або припинення відповідної діяльності 
в сфері виконання своїх функціональних обов’язків

– 2) має непогашену чи незняту в установленому 
законом порядку судимість за вчинення умисного 
тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також злочину 
середньої тяжкості, за який призначено покарання 
у виді позбавлення волі, притягалася на підставі 
обвинувального вироку, який набрав законної сили, до 
кримінальної відповідальності за вчинення корупційного 
правопорушення або правопорушення, пов’язаного з 
корупцією

– 3) визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною
– 4) не зареєстрована в установленому законодавством 

порядку

В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

фізична або юридична особа, 
яка є стороною договору про 
надання послуг з лобіювання, 

на замовлення якої суб’єкт 
лобіювання  за винагороду, або без 

неї, надає послуги з лобіювання

ГАРАНТІЇ ЗДІЙСНЕННЯ 
ЛОБІЮВАННЯ

НЕ МОЖЕ БУТИ СУБ’ЄКТОМ 
ЛОБІЮВАННЯ



ПЕРЕВАГИ ВСТУПУ В СИЛУ ЗАКОНОПРОЕКТУ
«ПРО ЛОБІЮВАННЯ» ДЛЯ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ

ПЕРЕВАГИ ВСТУПУ В СИЛУ ЗАКОНОПРОЕКТУ  
«ПРО ЛОБІЮВАННЯ» ДЛЯ ЛОБІСТІВ

ПЕРЕВАГИ ВСТУПУ В СИЛУ ЗАКОНОПРОЕКТУ  
«ПРО ЛОБІЮВАННЯ» ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА В ЦІЛОМУ

Більш якісні 
законопроекти

Більш якісні 
законопроекти

Більш якісні 
законопроекти

Зменшення 
рівня корупції 
та корупційних 

ризиків

Прозорість роботи 
законодавчої гілки 

влади, доступ 
до інформації 

(розуміння того хто 
і на кого впливає)

Демократичний 
механізм впливу 

та контролю 
за діяльністю 

Верховної Ради 
України

Формування 
професійного 

середовища

Прозорість  
роботи законодавчої 

гілки влади

Визнання вкладу 
лобістів

Можливість доступу 
до приміщень ВРУ

Превентивний захист від 
звинувачень та популізму

Більш якісне розуміння 
потреб і запитів від виборців

Отримання інформації 
про інших гравців 
у сферах інтересів 

лобіста


